ref. 9/2009
ord. agost

PLE ORDINARI
Sessió del dia 2 de setembre de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Dolors Ferrer Canals, i
Pere Girbent Serra (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Srs. Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell i
Albert Font Clotas .
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 22 de juny de 2009 i a les sessions extraordinàries dels dies 2 de juliol i 10
d’agost de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 22 de juny de 2009 i a les sessions extraordinàries dels dies 2 de juliol i 10
d’agost de 2009, les quals són aprovades, sense cap mena de modificació, per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia relatius a la delegació
d’atribucions a favor de regidors, i a la composició de la Junta de Govern
Local
Es dóna compte als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia relatius a la
delegació d’atribucions a favor de regidors, i a la composició de la Junta de Govern
Local, els quals es transcriuen a continuació:
1.- DECRET DE L’ALCALDIA de data 7 d’agost de 2009
“Atès que aquesta Alcaldia, en data de 22 de juny de 2007, resolgué nomenar com a
membres de la Junta de Govern Local als regidors Sr. Agustí Badosa Figueras, Sra.
Marisa Roig Simón i Sr. Maria Assumpció Gusó Roca, de conformitat amb el que
estableix l’article 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals;
Atès que, en data 4 de juny de 2009, la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca ha
presentat la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador;
Atès que, en data de 24 de juliol de 2009, la Junta Electoral Central ha expedit la
credencial acreditativa de la designació de la Sra. Maria Dolors Ferrer Canals com a
regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en substitució de la Sra. Gusó; i
A la vista del que s’ha exposat, DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Nomenar al regidor Sr. Josep Font Olivet com a membre de la Junta de
Govern Local, en substitució de la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca.
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Segon.- Notificar el present Decret a l’interessat i que se’n doni compte al proper
Ple ordinari de l’Ajuntament.
Tercer.- Entendre que el nomenament conferit en aquesta Resolució s’accepta pel
membre en qui recau si, en el termini de tres dies, aquest no manifesta
expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la Corporació.
Quart.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a partir del
dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la legislació vigent,
es publicarà aquest nomenament al “Butlletí Oficial de la Província”.”
2.- DECRET DE L’ALCALDIA de data 17 d’agost de 2009
“Atès que aquesta Alcaldia, en data de 22 de juny de 2007, resolgué delegar
l’exercici d’algunes de les seves atribucions als membres de la Junta de Govern
Local i a un regidor, d’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals;
Atès que, en data 4 de juny de 2009, la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca presentà
la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
Atès que, en sessió plenària de data de 10 d’agost de 2009, la Sra. Maria Dolors
Ferrer Canals ha pres possessió del seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, en substitució de la Sra. Gusó; i
Atès que, com a conseqüència d’aquesta substitució, s’ha vist la conveniència que
per part d’aquesta Alcaldia es deleguin diverses atribucions a la Sra. Ferrer i que, a
la vegada, es modifiqui la delegació efectuada als altres regidors en data de 22 de
juny de 2007;
A la vista del que s’ha exposat, DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en concordança amb
l’article 21,3 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat
d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, delego l’exercici de les
atribucions que relaciono a continuació als membres de la Junta de Govern Local
que també s’esmenten:
.- Al Sr. Agustí Badosa Figueras, les següents atribucions de les àrees de Serveis
urbanístics, serveis econòmics i Organització interna:
a) Àrea de SERVEIS URBANÍSTICS:

Intervenció en l’edificació:

Llicències d’obres majors i menors

Infraccions urbanístiques

Protecció de la legalitat urbanística

Ordres d’execució subsidiàries.

Habitatge:

Llicències de primera ocupació.

Conservació d’edificacions privades

Activitats:

Obertura d’establiments

Llicències de modificació d’ús

Llicències ambientals
b) Àrea de SERVEIS ECONÒMICS:

Pressupostos municipals

Intervenció

Tresoreria

Recaptació
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Gestió tributària

Coordinació econòmico-financera amb altres ens públics i serveis delegats

Operacions de crèdit

Patrimoni municipal

Compra de material.

Promoció econòmica:

Difusió de Sant Pere Pescador com a destí d’inversions

Foment del petit comerç, entitats i associacions comercials

Obra Pública:

Coordinació en la gestió i execució de projectes d’obra pública
c) Àrea d’ORGANITZACIÓ INTERNA:

Secretaria

Assistència jurídica

Contractació

Responsabilitat patrimonial

Assegurances

Recursos humans

Informàtica

Noves tecnologies

Sistemes d’informació geogràfica

Servei d’atenció al ciutadà
.- A la Sra. Marisa Roig Simón, les següents atribucions de les àrees de Cultura,
Ensenyament, i Sanitat:
a) Àrea de CULTURA:

Publicacions

Biblioteca municipal

Patrimoni historico-arquitectònic

Tradicions i actes populars

Arxiu municipal

Actes culturals
b) Àrea d’ENSENYAMENT:

Ensenyament reglat

Relacions amb òrgans d’ensenyament

Relacions amb l’AMPA

Ensenyament no reglat

Formació d’adults
c) Àrea de SANITAT:

Sanitat:

Educació sanitària.

Assistència sanitària

Serveis veterinaris

Salut pública:

Medecina preventiva

Drogodependències
.- Al Sr. Josep Font i Olivet, les àrees d’Agricultura i pesca, Medi Ambient i
Governació:
a) Àrea d’AGRICULTURA i PESCA:

Promoció activitat agrària i pesquera

Manteniment de camins, recs, rieres, marges i accessos a les zones rurals.
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b) Àrea de MEDI AMBIENT:

Promoció i protecció de l’entorn natural

Sanejament i adequació del litoral costaner

Foment iniciatives per a la recollida selectiva de residus

Foment ús de la deixalleria municipal

Gestió i tractament de residus
c) Àrea de GOVERNACIÓ:

Policia local

Relació amb cossos i forces policials

Protecció civil

Coordinació brigada municipal

Ocupació de la via pública

Mercat municipal

Manteniment cementiri municipal

Manteniment i conservació d’edificis públics

Manteniment d’instal·lacions esportives
.- I delego l’exercici de la gestió i direcció dels assumptes que es relacionen a
continuació de les àrees d’Acció social i Joventut a la regidora Sra. Maria Dolors
Ferrer Canals:
a) Àrea d’ACCIÓ SOCIAL:
Serveis Socials:

Assistència social

Tallers d’ocupació

Marginació

Actes benèfics-assistencials
Immigració:

Relació amb entitats

Promoció, foment i difusió d’activitats

Coordinació figura mediador intercultural

Informes d’arrelament
Atenció a la gent gran:

Relació amb el casal de gent gran de veïns de Sant Pere Pescador

Assistència domiciliària per a la gent gran
b) Àrea de JOVENTUT:

Servei municipal de joventut

Informació juvenil

Lleure

Promoció d’activitats
.- Pel que fa a les àrees de Planificació Territorial, Relacions Ciutadanes, i LLeure,
es reserven a aquesta Alcaldia-Presidència.
a) Àrea de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL:

Planejament urbanistic:

Planificació urbanística
Espais i serveis públics:

Projectes i construcció d’edificis municipals.

Serveis públics municipals: xarxa de clavegueram, sanejament, enllumenat
públic, neteja viària, recollida d’escombraries.

Manteniment de la via pública i mobiliari urbà

Senyalització viària
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Semàfors
Turisme:

Promoció Turística

Oficina municipal de turisme

Difusió de les marques turístiques
b) Àrea de RELACIONS CIUTADANES:

Foment participació ciutadana

Voluntariat

Agermanaments

Iniciatives solidàries
c) Àrea de LLEURE:
Esports:

Relació amb entitats esportives

Promoció activitats esportives

Formació esportiva

Educació física

Esport escolar

Casals, colònies i estades esportives
Festes:

Promoció de festes, actes lúdics i actes d’animació

Coordinació dels usos dels locals, equipaments i espais públics
Segon.- Aquesta Alcaldia-Presidència es reserva la representació de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador a la Mancomunitat Turística de la Costa Brava.
Tercer.- Es notificarà el present Decret a tots els interessats i se’n donarà compte al
proper Ple de l’Ajuntament.
Quart.- S’entendrà que els nomenaments i representacions conferides en aquesta
Resolució s’accepten pels membres en qui recauen si, en el termini de tres dies,
aquests no manifesten expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la
Corporació.
Cinquè.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a partir del
dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la legislació vigent,
es publicarà el nomenament dels Tinents d’Alcalde i composició de la Comissió de
Govern al “Butlletí Oficial de la Provincia”.”
3.- DECRET DE L’ALCALDIA de data 21 d’agost de 2009
“Atès que aquesta Alcaldia, en data de 17 d’agost de 2009, ha resolt delegar
l’exercici d’algunes de les seves atribucions als membres de la Junta de Govern
Local i a una regidora, d’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals; i
Atesa la conveniència d’aclarir un dubte d’interpretació que ofereix aquesta resolució
pel que fa a la relació d’atribucions englobades dins l’Àrea de Cultura;
DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Assenyalar que, dins la relació d’atribucions relatives a l’àrea de CULTURA,
la qual ha estat delegada a la regidora Sra. Marisa Roig Simón, s’inclou la següent:

Casals i colònies d’estiu
Segon.- Es notificarà el present Decret als interessats i se’n donarà compte al
proper Ple de l’Ajuntament.”
4.- DECRET DE L’ALCALDIA de data 27 d’agost de 2009
“Atès que aquesta Alcaldia, en data de 17 d’agost de 2009, ha resolt delegar
l’exercici d’algunes de les seves atribucions als membres de la Junta de Govern
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Local i a una regidora, d’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals; i
Atès que s’ha vist la conveniència de concretar amb més detall l’abast d’algunes de
les atribucions englobades dins l’Àrea de Agricultura i pesca, Medi Ambient i
Governació;
DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Assenyalar que, dins la relació d’atribucions relatives a l’àrea de MEDI
AMBIENT, la qual ha estat delegada al regidor Sr. Josep Font Olivet, no s’inclou la
següent:

Sanejament i adequació del litoral costaner
Segon.- Assenyalar que, dins la relació d’atribucions relatives a l’àrea de
GOVERNACIÓ, la qual ha estat delegada igualment al regidor Sr. Josep Font Olivet,
no s’inclouen les següents:

Coordinació brigada municipal

Manteniment i conservació d’edificis públics

Manteniment d’instal·lacions esportives
Tercer.- Assenyalar que l’atribució de “Sanejament i adequació del litoral costaner”
s’inclou dins l’Àrea de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, subàrea de “Turisme”,
reservada a l’Alcaldia-Presidència.
Quart.- Assenyalar que les atribucions de “Coordinació brigada municipal” i
“Manteniment i conservació d’edificis públics” s’inclouen dins l’Àrea de
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, Subàrea d’“Espais i serveis públics”, reservada a
l’Alcaldia-Presidència.
Cinquè.- Assenyalar que l’atribució de “Manteniment d’instal·lacions esportives”
s’inclou dins l’àrea de LLEURE, subàrea d’”Esports”, reservada a l’AlcaldiaPresidència.
Sisè.- Es notificarà el present Decret als interessats i se’n donarà compte al proper
Ple de l’Ajuntament.”

Extrem tercer.- Acord de creació d’una comissió informativa permanent per a
l’estudi, informe i consulta de diversos assumptes que han d’ésser sotmesos
a la consideració del Ple o de la Junta de Govern Local
Amb caràcter previ, l’Alcalde explica quins són els objectius que inspiren la proposta
de creació d’aquesta comissió informativa permanent. En línies generals, la finalitat
principal és que la totalitat dels regidors del Consistori estiguin informats dels temes
més importants que han d’ésser sotmesos a la consideració dels òrgans col·legiats
de l’Ajuntament.
Segueix informant de les característiques principals de la comissió i indica que el
llistat d’atribucions que se li efectua és exhaustiu, però no exclusiu.
El regidor Sr. Josep Font manifesta que aquests òrgans informatius són adequats
per a Ajuntaments de majors dimensions al nostre. Estima que no és necessària la
seva creació a Sant Pere Pescador.
La Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig manifesta que la creació d’aquesta comissió
pot acabar incidint en un innecessari allargament dels procediments per a l’adopció
d’acords i, per tant, en un retard substancial en la resolució dels assumptes.
El regidor Sr. Pere Girbent manifesta que, des del deu grup municipal, ja havia estat
sol·licitada la creació d’aquesta comissió informativa.
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L’Alcalde dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que s’ha vist la conveniència de portar a terme la creació d’una comissió
informativa, integrada exclusivament per membres de la Corporació, amb les
funcions d’estudi, informe o consulta d’alguns assumptes d’especial importància per
al nostre municipi, els quals han d’ésser sotmesos a la decisió del Ple municipal o
de la Junta de Govern Local; i
Atès el que disposen els articles 123 a 126 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent i general, la qual
tindrà atribuïdes les funcions d’estudi, informe o consulta preferentment dels següents
assumptes:

Infraestructures i equipaments:

Ampliació del pont actual

Futura variant de Sant Pere Pescador i construcció d’un pont nou

Llar d’infants municipal

Construcció dels vestidors del camp de futbol.

Urbanisme i serveis públics:

Estudi de la necessitat ampliació del sòl comercial i/o industrial

Connexió a l’EDAR de l’Escala-Albons

Reurbanització carrers del nucli del poble

Millores accessos a la comunitat d’habitatges Quatre Vents

Pavimentació de carrers, formació de voreres i adequació/substitució de
l’enllumenat públic existent

Portada de serveis públics bàsics: abastament d’aigua potable, sanejament
(aigües residuals i aigües pluvials).

Mobilitat i circulació:

Pla de circulació de Sant Pere Pescador, bosses d’aparcaments i aparcaments
dissuassoris.

Espais públics

Pla d’usos de la Plaça i Carrer Major

Condicionament del Parc del Riu.

Dinamització comercial i turística
Segon.- Els dictàmens d’aquesta Comissió Informativa tindran caràcter preceptiu i no
vinculant.
Tercer.- Aquesta Comissió informativa estarà integrada per la totalitat dels membres
de la Corporació; essent presidida per l’Alcalde. Els assistents no percebran cap
retribució econòmica pel concepte d’assistència a les sessions que es convoquin.
Quart.- La Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, cada dos mesos i les seves
sessions es portaran a terme amb una antelació de dues setmanes respecte a la
celebració dels plens ordinaris. L’horari i lloc de celebració serà a les 21 hores a la
Casa consistorial.
Cinquè.- El present acord serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, per a la signatura del
referit conveni.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents, a excepció del Sr. Josep Font que s’absté. Aquest manifesta que la seva
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abstenció es fonamenta en el fet que no veu útil la creació d’aquesta comissió
informativa, la qual acabarà creant una burocràcia excessiva.

Extrem quart.- Aprovació del projecte bàsic de la Llar d’infants de Sant Pere
Pescador
Amb caràcter previ, la Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig explica quins són els trets
bàsics del projecte de Llar d’infants de Sant Pere Pescador
L’Alcalde informa que està previst que els redactors lliurin el projecte executiu a
l’Ajuntament a finals de setembre.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que per part dels Arquitectes Sr. Ovidi Alum Gelabert, Sr. Ander Aginako Arri,
i Sra. Amaia Celaya Álvarez ha estat presentat al nostre Ajuntament el projecte
bàsic de construcció de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador; i
Atès que per part de l’Arquitecta municipal el projecte ha estat informat
favorablement;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte bàsic de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador, el qual
ha estat redactat pels Arquitectes Sr. Ovidi Alum Gelabert, Sr. Ander Aginako Arri, i
Sra. Amaia Celaya Álvarez.
Segon.- Determinar que, un cop es disposi del projecte executiu, aquest sigui
sotmès a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació inicial, i
posteriorment es porti a terme la seva informació pública.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa a votació, la present proposta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem cinquè.- Aprovació del Compte General de l’exercici econòmic de 2008
Es sotmet a la consideració dels assistents la següent proposta:
“Atès que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador corresponent
a l'exercici de 2008 ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d'aquest Ajuntament en sessió de data 9 de juny de 2009;
Atès que l'Edicte corresponent a l'exposició pública d'aquest Compte General durant
un termini de quinze dies, i vuit dies més, fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 120 de data 25 de juny de 2009;
Atès que en el transcurs del període d'exposició pública del Compte, no ha estat
presentada cap reclamació, esmena o observació relativa al mateix;
Atès el que disposa l’article 212 del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador corresponent a l’exercici econòmic de 2008.
Segon.- Trametre la documentació referida a aquest Compte a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
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Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem sisè.- Sol·licitud a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya per a la cessió al nostre Ajuntament de la titularitat dels terrenys
que integren el Parc del Riu
Amb caràcter previ, l’Alcalde informa als assistents de les gestions efectuades sobre
aquest tema amb el Director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona.
Explica que, des d’aquest Departament, es proposa a l’Ajuntament la permuta dels
terrenys del Parc del Riu per un altres de titularitat municipal que siguin susceptibles
d’integrar-se en una àrea de forest públic.
A continuació, es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu
a continuació:
“Atès que el Parc del Riu de la nostra localitat forma part del forest anomenat
Riberes del Fluvià (CUP 91/Elenc 1.019), propietat de la Generalitat de Catalunya.
Fou declarada d’utilitat pública l’any 1975, d’acord amb la Llei de 18 d’octubre de
1941, i, a l’actualitat, té la condició de bé demanial;
Atès que el vigent planejament urbanístic municipal classifica la zona del Parc del
Riu com a zona C1, sistema d’espais lliures, amb la qualificació de parc urbà;
Atès que, al llarg dels darrers trenta anys, l’organisme estatal ICONA (Institut per a
la Conservació de la Natura), el qual era l’antic titular dels terrenys abans de la seva
transferència a la Generalitat, i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador han anat fent un
seguit d’actuacions al Parc del Riu (configuració d’una zona de jocs infantils i d’ús
públic...) que li han acabat atorgant un caràcter molt més urbà i un ús públic molt
més intens, motivat en gran part per la seva situació collindant amb el nucli urbà del
municipi;
Atès que s’han mantingut converses amb els Serveis Territorials de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’establir un nou marc jurídic, adequat a la
realitat existent, per a aquest Parc; i que, des d’aquest organisme, s’ha suggerit la
possibilitat que el nostre Ajuntament sol·liciti que li sigui traspassada la titularitat dels
terrenys del Parc del Riu; i
Atès que s’ha vist la conveniència de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, atesos
els antecedents exposats, que cedeixi al nostre Ajuntament la titularitat de la
superfície de forest públic que configura el Parc del Riu de la nostra localitat, per tal
que pugui portar-ne a terme la seva conservació, manteniment i millora d’acord amb
el caràcter de parc urbà que ostenta a l’actualitat;
El Ple municipal, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de
Patrimoni del Departament d’Economia i Finances, la cessió a l’Ajuntament de Sant
Pescador de la titularitat dels terrenys que configuren l’espai d’ús públic anomenat
Parc del Riu, el qual forma part del forest anomenat Riberes del Fluvià (CUP
91/Elenc 1.019), propietat de la Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, per a la signatura del
referit conveni.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem setè.- Acord de determinació de les festes locals de Sant Pere Pescador
per a l’any 2010
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sol·licita a
l’Ajuntament que efectuï la proposta per a la determinació de les dues festes locals
de l’any 2010;
Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol estableix que aquest
acord correspon adoptar-lo al Ple municipal;
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir
amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per
la qual s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2010; i
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que dues de les catorze
festes laborals anuals tindran caràcter local;
El Ple municipal, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Proposar que les dues festes locals de Sant Pere Pescador per a l’any 2010
es realitzin els dies 20 de gener i 29 de juny.
Segon.- Traslladar aquesta proposta al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la seva aprovació.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem vuitè.- Acord d’adhesió del nostre municipi al Pla d’Assistència i suport
en matèria de protecció civil a la comarca de l’Alt Empordà
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès el que disposa l’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de
protecció civil a Catalunya i han de prestar suport, assistència i cooperació a les
funcions municipals de protecció civil;
Atès que correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans
d’assistència i suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit, i
que la majoria de municipis de la comarca ha encomanat al Consell la seva
confecció;
Atès que, en data de 7 de juliol de 2009, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà va aprovar el PAS comarcal;
Atès que en el seu redactat es respecta totalment el Pla Municipal de Protecció Civil;
i
Atesa la necessitat d’adhesió al Consell Comarcal per tal d’integrar el municipi al Pla
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil (PAS);
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El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Pere Pescador al Pla d’Assistència i
Suport en matèria de protecció civil de la comarca de l’Alt Empordà.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i als Serveis Territorials del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem novè.- Acord d’adhesió del nostre Ajuntament al projecte e-TRAM i
Servei Via Oberta regulat pel Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya (AOC)
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya posa a
disposició dels
ajuntaments catalans l'eina e-TRAM (mòdul de tramitació telemàtica), que té com a
objectiu oferir una solució tecnològica i la gestió per facilitar la gestió per mitjans
telemàtics d'un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats pels ciutadans,
amb garanties jurídiques i de seguretat, i el servei VIA OBERTA (Intercanvi de
dades amb altres administracions);
Atès que en data 4 de maig, la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar un
pla d'actuació que estableix el procediment i els requisits que constitueixen les
bases reguladores per a la implantació de l'eina e-TRAM, d'acord amb allò que
preveu l'art. 90.3 d) del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya; i
Atès que en l'esmentat pla d'actuació, es preveu que el desplegament als
ajuntaments catalans de l'eina e-TRAM s'efectuï desprès que els ajuntaments
interessats en facin la sol·licitud; aquesta sol·licitud serà avaluada en funció dels
criteris definits al pla d'actuació i que s'aplicaran per establir la priorització de la
implantació del e-TRAM;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- SOL·LICITAR al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
(AOC), l'adhesió d'aquest Ajuntament de Sant Pere Pescador al projecte e-TRAM, i
el servei Via Oberta.
Segon.- Comunicar que el responsable de l'Ajuntament d'aquest projecte, és el
Secretari de la Corporació Sr. Josep Maria Cortada Puig.
Tercer.- Trametre aquest acord al Consorci AOC.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem desè.- Moció de la Unió de Pagesos de Catalunya sobre la situació de la
pagesia professional catalana
Es dóna compte als assistents de la proposta de moció sobre la situació de la
pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya, la qual es
transcriu a continuació:
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“El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el
mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana:
explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra
amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per
assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit
de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns
preus percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de
les orientacions productives, d’un notable encariment dels costos de producció i
d’una continua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària
comuna. Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de
l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del
nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que
ja acumula vuit trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers
anys un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5% del
VAB per ocupat del conjunt de l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la
disminució en els darrers anys, a preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda
agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes
també s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de
la comercialització de les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia
professional en la qual es sustenta, així com dels repte als que ha de fer front
derivats de la internacionalització de l’economia; i donada la seva importància per a
l’economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a la cohesió
econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, del paisatge i la cultura
del conjunt de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador acorda:
Primer.- Instar al President del Parlament de Catalunya perquè doni trasllat als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació local
a que es celebri, el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de
Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professionals
catalana.
Segon.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de
Catalunya.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem onzè.- Moció de suport al projecte Catalunya i voltants amb bicicleta,
promogut pel Sr. Jordi del Egido Torres
L’Alcalde informa que el Sr. Jordi del Egido Torres li ha exposat el projecte
cicloturista “Catalunya i Voltants amb bicicleta”, presentat davant la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat, el qual pretén fomentar l’esport del ciclisme
des de una perspectiva turística i cultural.
El Sr. Egido demana el suport municipal per a aquest projecte, tenint en compte
que, des d’una perspectiva territorial, el nostre municipi es veuria beneficiat a nivell
esportiu, comercial i cultural.
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L’Alcalde, després de reunir-se amb el Sr. Jordi del Egido Torres, promotor
d´aquesta iniciativa, informa que es tracta d’un campionat de cicloturisme, amb rutes
tipus “Camí de Santiago”, on s’utilitzaria un “carnet de ruta” a segellar als
establiments establerts com a control, per rebre després un diploma acreditatiu amb
les dades personals, quilometratge, temps emprat, perfil topogràfic, etc.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la moció següent:
“Atès el projecte de cicloturisme anomenat Catalunya i Voltants amb bicicleta,
l’objecte del qual és potenciar l’esport de la bicicleta;
Atès que és considera que aquesta proposta és un sistema innovador per a la
promoció del comerç local, on els cicloturistes en serien clients potencials del nostre
comerç local;
Atès que aquesta iniciativa pretén igualment promocionar, entre altres, el patrimoni
local del municipi, la seva oferta cultural, i la cuina típica;
Atès que el projecte pretén igualment ser un gran canal per incentivar el
coneixement de l’entorn natural del municipi i, particularment, el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, a més d’aprofundir en el coneixement del sector agrari;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Donar suport al projecte Catalunya i Voltants amb bicicleta, promogut pel
Sr. Jordi del Egido Torres, tenint en compte el caire cultural i mediambiental del
mateix, a l’entorn de la pràctica esportiva del ciclisme; tot sol·licitant, a la vegada, al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a la Diputació de Girona, a la Secretaria
General de l’Esport i a les Direccions Generals de Turisme, Patrimoni Cultural, de
Medi Natural, i de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya que
també li donin suport.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Jordi del Egido Torres i a les diverses
administracions relacionades a l’apartat anterior.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem dotzè.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària ordinària
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la
sessió plenària del dia 22 de juny de 2009.

Extrem tretzè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 22 de juny de 2009
D’acord amb la lletra e) afegida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, a l’article 46 de la
Llei de Bases de Règim Local, s’inclou al present Ple una part dedicada al control de
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data de 22 de juny de 2009, amb la
finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la formulació de
precs, preguntes i mocions.
No es formulen precs, preguntes ni mocions en aquest apartat.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.
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L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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